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BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ XUÂN 

Số:   126   /KH/DPX-GVCTSV 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Huế, ngày  12  tháng  06  năm 2018 

KẾ HOẠCH 
TỔ CHỨC HỌC KỲ HÈ 2018 

Thực hiện kế hoạch dạy và học năm học 2017-2018, nhà trường tổ chức các 

lớp học trong Hè 2018 để sinh viên có nhu cầu đăng ký học. Việc tổ chức đào tạo 

được thực hiện theo đúng quy chế hiện hành của Bộ GD&ĐT, đúng chương trình đào 

tạo trường đã ban hành và các quy định liên quan. Sau đây là các nội dung cụ thể: 

I. Đối tượng và điều kiện được mở lớp học phần: 

1. Các sinh viên hệ tín chỉ có nhu cầu đăng ký học để trả nợ (điểm F), cải thiện 

điểm (các học phần có điểm C
+
 trở xuống) hoặc học vượt (các học phần đăng ký học 

vượt cần thực hiện đúng lộ trình của chương trình đào tạo).  

2 Các sinh viên hệ niên chế còn thời gian học tại trường (theo quy chế) có 

nhu cầu học trả nợ các học phần chưa đạt để đủ điều kiện tốt nghiệp.  

II. Nguyên tắc tổ chức lớp học phần, số lượng học phần được đăng ký, nội 

dung giảng dạy và thời lượng giảng dạy: 

Căn cứ quy chế đào tạo, chương trình đào tạo và các quy định hiện hành; 

Căn cứ đơn đăng ký học của sinh viên đã được nhà trường đồng ý cho mở lớp, 

sinh viên thuộc hình thức đào tạo nào (niên chế, tín chỉ) thì sẽ được nhà trường tổ 

chức lớp học phần (đã đăng ký) theo hình thức đào tạo đó. Đối với các học phần 

có sinh viên tín chỉ và niên chế cùng đăng ký học thì mở chung 1 lớp học phần 

giảng dạy theo chương trình đào tạo tín chỉ cho cả 2 loại đối tượng này (Nộp học 

phí theo tín chỉ, công nhận kết quả theo điểm hệ 10). 

Học kỳ Hè 2018 có 05 tuần thực học và 2 tuần thi kết thúc học phần (lần 1 và 

2). Vì vậy, sinh viên được đăng ký học không quá 9 TC (đối với chương trình đào tạo 

tín chỉ) hoặc không quá 11 ĐVHT (đối với chương trình đào tạo niên chế).  

Nội dung và thời lượng giảng dạy phải được thực hiện đúng và đủ với 

chương trình đào tạo đã được Hiệu trưởng phê duyệt. 

III. Học phí: Thực hiện theo Quyết định số 71/2017/QĐ-DPX ngày 01/4/2017 

về việc Ban hành quy định chế độ thu học phí năm học 2017-2018 của Hiệu 

trưởng, như sau: 

Hệ đào tạo 
Số lượng 

SV/lớp 
Đại học Cao đẳng 

Tín chỉ 
≥ 5 490.000 đ/Tín chỉ/SV 460.000 đ/Tín chỉ/SV 

< 5
(*) 

Số tín chỉ x 2.450.000 đ/lớp
 

Số tín chỉ x 2.300.000 đ/lớp 

Lưu ý:  

- Các lớp đào tạo theo niên chế sẽ có thông báo học phí sau ngày 01/7 (dự kiến tương đương 
với học phí các lớp tín chỉ).  
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-  
(*)  

Đối với lớp <5SV, học phí tính theo lớp và được chia đều cho số SV tham gia lớp học. 

IV. Địa điểm tổ chức lớp học: Tổ chức giảng dạy tập trung tại cơ sở 2 của 

trường (176 Trần Phú, Tp.Huế), không giảng dạy ở nơi khác. 

V. Lịch trình việc tổ chức lớp học và giảng dạy: 

Đề nghị các đơn vị liên quan thực hiện đúng các nhiệm vụ được phân công 

dưới đây; Các sinh viên liên quan thực hiện đúng các thủ tục đăng ký theo đúng thời 

gian quy định dưới đây (Nếu cần thiết, các đơn vị làm văn bản thông báo cụ thể từng 

nội dung công việc để hướng dẫn cho sinh viên thuộc đơn vị mình quản lý). 

* Các sinh viên lưu ý: 

- Về hạn cuối nộp đơn đăng ký học: Để không ảnh hưởng đến tiến độ mở 

lớp và tổ chức đào tạo, nhà trường sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp nào 

nộp đơn đăng ký học sau ngày 01/7/2018. Vì vậy, sinh viên cần nộp đơn theo 

đúng thời gian quy định (Theo lịch trình ở mục 2 &3 bên dưới: Sinh viên nộp đơn 

đăng ký học đã được Khoa/ngành/BM duyệt cho phòng GV-CTSV từ 15-27/6, 

phòng GV-CTSV duyệt đơn từ 28/6-1/7). 

- Về việc rút bớt học phần đã đăng ký học và hoàn trả học phí: Theo quy 

chế đào tạo, sinh viên muốn rút bớt học phần đã đăng ký thì phải làm đơn gửi cho 

phòng GV-CTSV để được duyệt đồng ý cho rút (sau khi có ý kiến đồng ý của 

Khoa/ngành/BM). Sau ngày 06/7/2018, sinh viên vẫn được rút bớt các học phần 

đã đăng ký học nhưng không được hoàn trả học phí đã nộp các học phần đó. 

STT 
Thời gian 

thực hiện 
Nội dung 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

tham gia 

1 

Từ nay 

đến 

15/6/2018 

Khoa/ngành/bộ môn: 

- Thông báo kế hoạch này đến các sinh viên thuộc 

Khoa/ngành/bộ môn quản lý; Hướng dẫn cho các SV có 

nhu cầu học các thủ tục đăng ký học; Thông báo mức thu 

học phí cho SV. 

- Lập kế hoạch mời giảng viên giảng dạy các lớp Hè 2018. 

Khoa/ngành/

bộ môn  

Phòng 

GV-CTSV 

2 15-27/6 

Lưu ý: Các thủ tục này cần hoàn tất trước 27/6. 
 

- Sinh viên (có nhu cầu) làm đơn đăng ký học theo 

hướng dẫn dưới đây: 

1. Làm đơn đăng ký học theo mẫu của nhà trường 

2. Gửi đơn cho Khoa/ngành/bộ môn duyệt 

3. Gửi đơn đã được duyệt cho phòng GV-CTSV. 

- Khoa/ngành/bộ môn duyệt đơn: Căn cứ vào quy chế 

đào tạo, chương trình đào tạo của trường; Tiến độ học 

tập và kết quả học tập của sinh viên; Căn cứ vào đội ngũ 

giảng viên của đơn vị tham gia giảng dạy trong Hè 2018 

để duyệt đơn đăng ký học của sinh viên.  

Khoa/ngành/

bộ môn 

Phòng 

GV-CTSV 

3 28/6-1/7 

Phòng GV-CTSV: 

1. Duyệt đơn của sinh viên và lập danh sách sinh 

viên đăng ký ở các lớp học phần (được duyệt). 

2. Chốt danh sách đăng ký học, chuyển danh sách 

cho Tổ KTTC để tính học phí các lớp học theo 

quy định hiện hành. 

Phòng  

GV-CTSV 
Tổ KTTC 
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STT 
Thời gian 

thực hiện 
Nội dung 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

tham gia 

4 2-3/7 

- Tổ KTTC: 

1. Căn cứ quy định về học phí học kỳ Hè 2018 của  

trường; Căn cứ danh sách sinh viên đăng ký học 

ở các lớp học phần của phòng GV-CTSV, tổ 

KTTC tham mưu cho Hiệu trưởng ban hành 

Thông báo việc tạm thu học phí các lớp trong 

học kỳ Hè 2018. 

2. Gửi Thông báo tạm thu học phí (nói trên) đến các 

Khoa/ngành/bộ môn để thông báo cho các sinh 

viên liên quan biết, đồng thời công khai trên 

website của trường. 

- Khoa/ngành/BM: Thông báo đến sinh viên Thông 

báo tạm thu học phí các lớp mở trong học kỳ Hè 2018 

của trường. 

Tổ KTTC 
Khoa/ngành 

/bộ môn 

5 4-6/7 

Các sinh viên có đơn đăng ký học đã được nhà 

trường phê duyệt nộp học phí (tạm nộp) căn cứ 

Thông báo tạm thu học phí các lớp mở trong học kỳ 

Hè 2018. 

(Nhà trường quy định 2 mức thu thu HP đối với các lớp 

mở trong Hè 2018 có số lượng ≥ 5 SV và <5 SV. Do 

chưa chốt số lượng SV mỗi lớp nên nhà trường chỉ tạm 

thu HP các lớp học mà SV đã đăng ký và đã được duyệt. 

Sau 6/7, nhà trường sẽ thông báo trực tiếp đến SV các 

lớp có thay đổi mức học phí so với mức học phí tạm thu 

ban đầu (do tăng hoặc giảm số lượng SV so với số 

lượng ban đầu) và sẽ có thông báo chính thức mức thu 

học phí của tất cả các lớp). 

Tổ KTTC 
Khoa/ngành 

/bộ môn 

6 7-9/7 

Tổ KTTC: 

1. Chốt số lượng sinh viên các lớp đã đóng học phí. 

2. Điều chỉnh học phí các lớp có thay đổi số lượng 

sinh viên đóng học phí so với số lượng đăng ký 

ban đầu. Thông báo trực tiếp đến sinh viên các 

lớp có thay đổi mức học phí. 

3. Tham mưu cho Hiệu trưởng ban hành Thông báo 

danh sách sinh viên các lớp đã đóng học phí kèm 

theo số tiền học phí cụ thể của từng sinh viên. 

Tổ KTTC 
Phòng 

GV-CTSV 

7 10-15/7 

Phòng GV-CTSV: 

1. Căn cứ Thông báo danh sách sinh viên các lớp đã 

đóng học phí của Tổ KTTC để thông báo đến 

khoa/ngành/BM các lớp chính thức được mở, 

kèm theo danh sách sinh viên các lớp. 

2. Đề nghị khoa/ngành/BM cử giảng viên giảng dạy 

các lớp được mở. 

3. Lập Thời khóa biểu các lớp học. 

Phòng 

GV-CTSV 

Khoa/ngành/

bộ môn 

8 16/7-19/8 

Tổ chức giảng dạy các lớp học phần. 

* SV chủ động theo dõi TKB các lớp để tham gia học đầy 

đủ (TKB xem tại VP Khoa/ngành/BM hoặc nhận TKB trực 

tiếp từ giảng viên giảng dạy). 

Khoa/ngành/ 

bộ môn 

Phòng 

GV-CTSV 
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STT 
Thời gian 

thực hiện 
Nội dung 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

tham gia 

9 20-21/8 
Khoa/ngành/BM: Gửi điểm quá trình học tập các lớp 

học cho phòng GV-CTSV. 

Khoa/ngành/ 

bộ môn 

Phòng 

GV-CTSV 

10 27/8-9/9 

- Phòng GV-CTSV: Tổ chức thi kết thúc học phần lần 

1 và lần 2, căn cứ trên kết quả học của sinh viên. 

- Khoa/ngành/BM: Nhận bài thi, tổ chức chấm thi và 

trả bài thi (lần 1 và lần 2) đã chấm cho phòng GVCTSV 

để có kết quả xét thi tốt nghiệp của một số sinh viên vào 

tuần cuối tháng 9/2018. 

- Phòng 

GV-CTSV 

- Khoa/ 

ngành/ 

bộ môn 

Khoa/ngành/ 

bộ môn 

 

Để việc tổ chức các lớp học trong học kỳ Hè 2018 đúng quy định, tạo điều 

kiện cho sinh viên có nhu cầu được học trả nợ, cải thiện điểm, học vượt. Đề nghị 

các đơn vị được phân công nhiệm vụ nói trên thực hiện đúng kế hoạch của nhà 

trường. Phòng TCHC tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, phòng học cho các 

lớp học; Bộ phận Trang thiết bị giảng dạy-Thư viện phân công người trực theo 

Thời khóa biểu của trường để cung cấp các trang thiết bị phục vụ giảng dạy; Phòng 

GV-CTSV cử cán bộ kiểm tra việc thực hiện Thời khóa biểu của các lớp học, theo 

đúng quy chế đào tạo của Bộ GD&ĐT và chương trình đào tạo của trường. 

 

Nơi nhận: 

- Các khoa/ngành/bộ môn 

- Phòng GV-CTSV, phòng TCHC, tổ KTTC, 

BP Trang thiết bị giảng dạy và TV 
- Lưu văn thư. 

 HIỆU TRƯỞNG 

 
 

Đã ký 

 

TS. Nguyễn Đình Ngộ 
 


